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                                                                                            ΠΡΟΣ: 

                                                                                                             
BLUE ENERGY E.E. 
ΑΦΜ: 801560955 
e-mail: blue.energy.ee@gmail.com 

 
(Αποστολή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

"ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ" 

 

Με το παρόν έγγραφο σας γνωστοποιούμε ότι παρουσιάστηκε η ανάγκη εκπόνησης της μελέτης του 

θέματος. 

Συγκεκριμένα, αφορά στη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση της «Μελέτης κατασκευής αγωγού 

μεταφοράς νερού από την δεξαμενή Αγίου Μερκουρίου προς τον οικισμό Χερρονήσου Δήμου 

Σίφνου» για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών της Βόρειας Σίφνου και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3850/2010, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την ψήφιση του Ν. 4782/2021, 

και με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Η εν λόγω μελέτη είναι ενταγμένη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης 

και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α." (Α΄ Δράση), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. (0)18388_21/01-03-2021 

Απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. 
 

Για την κάλυψη της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί: 

i) Το υπ’ αριθ. 7242/13-12-2021 Πρωτογενές Αίτημα (21REQ009763511 2021-12-16) από τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

ii) Το υπ’ αριθ. 7243/13-12-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα και 

iii) Η έγκριση διάθεσης πολυετούς πίστωσης με την ΑΑΥ-ΠΟΛ: 422-16/12/2021 Δημάρχου Σίφνου (ΑΔΑ: 

9ΥΖΑΩ1Τ-ΔΞΧ & ΑΔΑΜ: 21REQ009769024  2021-12-17) στον Κ.Α.Ε.: 30.7412.0012 οικ. ετών 2021-2022 

με τίτλο: “Μελέτη κατασκευής αγωγού μεταφοράς νερού από την δεξαμενή Αγίου Μερκουρίου προς 

τον οικισμό Χερρονήσου Δήμου Σίφνου”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 30.770,67 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 

24%), και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/14 και του Π.Δ 80/2016. 
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Δικαιολογητικά συμμετοχής – προθεσμία υποβολής προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, 

Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).  

Μαζί απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ:  

• Ασφαλιστική ενημερότητα,  

• Φορολογική ενημερότητα,  

• Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου - Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά 

ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Υπεύθυνη 

δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου, η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ 

μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 

Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του 

Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019) και (μόνο σε περίπτωση εταιρειών) Επίσημο έγγραφο π.χ πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης Επιμελητηρίου, Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, καταστατικό εταιρείας κ.τ.λ. από 

το οποίο να προκύπτει ποιος εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία. 

 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά  μπορεί να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου, ή courier, ή να 

παραδοθούν  με επιτόπια παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην έδρα του Δήμου 

Σίφνου. Εναλλακτικά δύναται να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) στη 

διεύθυνση: m.sardi@sifnos.gr, το αργότερο μέχρι τη 30η/12/2021 και ώρα 15:00.  

Σε ενδεχόμενο αποστολής της προσφοράς μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς, 

ως ημερομηνία και ώρα παραλαβής νοείται η ημερομηνία παράδοσης από τον αρμόδιο υπάλληλο του 

ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς. 

 

Προσφορά που αποστέλλεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή/και μετά την ανωτέρω προθεσμία 

θεωρείται ως απαράδεκτη, δεν αποσφραγίζεται και, σε ενδεχόμενο αποστολής της μέσω ταχυδρομείου 

ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, επιστρέφεται στον παραλήπτη με δική του χρέωση. 
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Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων: 

CPV: 713351810-4  με τίτλο: “Τοπογραφικές Υπηρεσίες”, 

CPV: 71322200-3 με τίτλο: “Υπηρεσίες Σχεδιασμού Αγωγών” και 

CPV: 71313400-9 με τίτλο: “Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Κατασκευαστικά Έργα”. 

 

                                                                 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ 

         
 
 
 
 

 

 

 

Συνημμένα: 
1. Πρωτογενές Αίτημα 7242/13-12-2021, ΑΔΑΜ: (21REQ009763511 2021-12-16) από τον Προϊστάμενο 

του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 
2. ΑΑΥ-ΠΟΛ 422-16/12/2021 Δημάρχου Σίφνου (ΑΔΑ: 9ΥΖΑΩ1Τ-ΔΞΧ & ΑΔΑΜ: 21REQ009769024  2021-12-
17). 
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